
Jag har sått paprika i gamla tråg från köttfärs, perfekt att så i och 
vattentäta, samt lite isolerande och värmande.
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Jag har en förkärlek för granar. 
Soliga, klara dagar älskar jag 
dess mörkgröna färg, som står 
i kontrast till den ljusblå himlen 
och liksom bara pumpar ut na-
turens energi till sin omgivning. 
Vinterdagar står den där vacker 
och snötyngd. Grönt, blått och 
vitt. Men oturligt nog verkar de-
cember nu för tiden inte bestå 
utav dessa färger, utan mer av 
råttskitsbrunt. Typ. 

Eftersom man ska försöka vara positiv så 
får man tänka på alla dessa människor som 
själva hugger sin julgran här på landet, och 
hur det underlättar julgransletandet. Alla 
som försökt hitta den perfekta julgranen un-
der 40 cm snö vet vad jag pratar om, och 
att det kan ha viss effekt på julstämningen 
i familjen…
Vill man, och känner att man tål gran in-
omhus tycker jag absolut att man ska börja 
ta in redan någon månad innan jul. Kanske 
inte stora granen, men små fina plantor som 
man rycker upp med roten och sätter i en 
glasburk med vatten. Finns något finare? I 
dikesrenen finns ofta gott om plantor som 
är lagom stora. (Ta inga som planterats för 
hand bara!)
Kvistar av gran i små, urtvättade syltburkar 
här och var är också en fin dekoration, och 
kottar som spraymålats lite svagt vita. Men 
mest av allt gillar jag girlanger av gran. Tun-
na, långa girlanger som man hänger i köket 
kors och tvärs, tillsammans med ett snöre 
med torkad frukt på. 
Som ni hör älskar jag verkligen att dekorera 
med gran vid jul. Tills den dagen de börjar 
barra. Varje år är det samma visa. En dag 
kommer man in i rummet och ser kopiösa 

mängder barr på golvet, och då vet man att 
det är försent. De kommer släppa varje barr 
på sin väg ut ur huset, och antingen väljer 
man att fint dammsuga varje dag under, tills 
julgransgirlangen bara består av kvistar (vil-
ket i och för sig skulle bli väldigt snyggt vid 
närmare eftertanke) eller så tar man sig sam-
man och släpar ut den, med följden att det är 
barr precis överallt. Som om inte det vore 
nog har jag ett barn i familjen som ärvt sin 
mors förträffligt kreativa ådra, och till min 
fasa smugit undan en hel burk med torra 
granbarr från golvet i syfte att ha och pyssla 
med under året, tills nya barr införskaffats. 
Nog om barr.
Just i december månad är det perfekt att 
ägna sig åt dokumentation av årets odling, 
så att du vet hur du ska göra till nästa år. Vad 
du ska strunta i att odla, och vad du vill testa 
igen. Gör detta nu. För när januari kommer 
och frökatalogerna dimper ner i brevlådan 
som en försenad julklapp så kommer du inte 
längre vara vid dina sinnes fulla bruk, om 
du är som jag. Då är du åter oövervinnlig 
och har precis hur mycket plats som helst 
inomhus för att dra upp nya, härliga plantor 
och alla tankar på vad du inte skulle odla är 
förträngda och som bortblåsta.

Att göra i december

• Beskär dina vindruvor
• Mata fåglarna och gör egna 
talgbollar
• Gör en odlingsplan för 2016
• Torka äppelringar i köket

Det blåvita skenet från min växtbelysning 
kastar ett isande sken ut genom lägenhets-
fönstret från tidig morgon till sen natt. För 
att undvika suspekta tankar om bus och an-
nat än tomatplantor samt undvika att någon 
plötsligt knackar på och vill inspektera 
mina odlingar vill jag redan nu klargöra att 
det bara är jag som påbörjat projekt ”Köks-
trädgård 2016”.

Januari. Ett helt nytt, oskrivet år. Spännande och utmanande 
för mig, eftersom jag kommer att odla under lite nya 
förutsättningar. Alla mina plantor som jag försår, kommer 
att dras upp i en lägenhet. En ganska liten dessutom, för att 
sedan planteras i min köksträdgård på torpet. Eftersom jag 
är obotlig optimist, kommer detta bli ett spännande, lärorikt 
och kanske helt galet experiment då jag redan nu har runt 
hundra små plantor som sakta börjat spira här hemma. Jag 
vill inte riktigt tänka på hur det blir när de börjar växa till sig, 
men jag tänker att jag sår nu – och kommer på hur jag gör 
medan de växer. När man sår så pass tidigt som i januari är 
det viktigaste växtbelysningen. De små plantorna måste ha 
extra ljus för att bli mörkgröna och knubbiga och inte ränna 
iväg på höjden. Man behöver inte köpa dyra specialanpas-
sade belysningssystem, utan det räcker med vanliga lysrör 
och många förespråkar varianten med vitt sken. 
Just nu har jag små fi na plantor av paprika, chili, purjolök, 
blekselleri, physalis, kronärtskocka, sparris och tomat. To-
maten är alldeles för tidigt för att så, egentligen. Speciellt 
om man bara har två rum och kök att försöka förvara fl era 
dussin tomatplantor på när de växt till sig, och två barn samt 
en gigantisk hund som ska få plats med, men vem kan låta 
bli när det kliar i fi ngrarna och fröna bränner i fi ckan? 

Jag har sått mina plantor i gamla, fyrkantiga godisburkar 
från affären, perfekta små kuvöser för plantbäbisar! Först 
lägger jag vanlig jord i botten, ett par centimeter, sedan strör 
jag över såjord och sår i, så slipper jag plantera om så många 
gånger. Men när det sedan är dags, och de behöver en egen 
kruka har jag lite olika varianter, men föredrar nog den lil-
la plastkrukan i alla fall. Den behåller fukten bra och står 
stabilt. Jag har en så kallad ”potmaker”, som man gör små, 
supersnygga papperskrukor med. Den använder jag mest till 
plantor som sås lite längre fram, eftersom de har en tendens 
att mögla när de står fuktiga länge. Fördelen med dessa är 
att de bara är att stoppa ner i jorden sen när man planterar 
om eller ut.  Jag älskar alla dessa små krukor där det spirar 
och gror! Genom att arrangera krukorna och odlingen och 
integrera det i sin bostad blir det dessutom  en snygg inred-
ningsdetalj!

Att göra i Januari
• Nu kommer alla fröer ut i butikerna! Köp på er, när det är 
dags så är oftast sorterna man suktar efter slut!

• Inventera de fröer som du torkat, samt kolla om det fi nns 
rester i fröpåsar från förra året

• Byt fröer med andra odlingsintresserade. 

• Sist men inte minst. Spara mjölkkartonger, plastför-
packningar, vindruvsfodral och allt du kan tänka dig som 
kan bli bra kärl att odla i. Av någon anledning behöver man 
alltid fl er än man räknar med! Mjölkkartonger kan med 
fördel skäras i strimlor och bli fröpinnar där du kan skriva 
vad du odlar! De ruttnar inte så snabbt och går att skriva på 
med vattenfast penna.
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För att göra odlingen extra praktisk och rolig har jag byggt en 
odlingsbänk, där jag också har monterat på växtbelysning nu. 
Då kan man kombinera odling och inredning på ett härligt sätt.

Purjolök är en av de saker som lyckades bra första året, men som 
inte blev något alls förra året. Nya tag till årets köksträdgård!


